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Č.j. MP/03171/2021/ŽP/KM
Spis.zn.: 15096/2020/
Oprávněná úřední osoba: Ing. Michal Kačer, tel: 565 455 132

Pacov, dne 11.3.2021

Dle rozdělovníku

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
Odbor životního prostředí a památkové péče Městského úřadu v Pacově, jako místně příslušný správní
úřad podle ustanovení § 11 odst. (1) zákona č. 500/2004 Sb. správní řád ve znění pozdějších předpisů
(dále jen správní řád), věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm c) a § 106
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a
§ 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen
"společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou
dne 9.12.2020 podal
Státní pozemkový úřad, IČO 01312774, Husinecká 1024, 130 00 Praha 3
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I.

Vydává podle § 8 odst. 1 písm. a) č. 2 vodního zákona
povolení

k nakládání s povrchovými vodami - k jejich vzdouvání a akumulaci (dále jen "nakládání s vodami") ve
vodním díle:
Vodní nádrž Dobroslava na pozemku parc. č. 992, 1050, 1051, 1127, 1128, 1146, 1392/1 v katastrálním
území Těchobuz, průtočná malá vodní nádrž napájená vodním tokem Barborka, IDVT 10273559 a jeho
pravostranným přítokem IDVT 10249982, Č.H.P.: 1-09-02-0410-0-00, vodní útvar: DVL_0380 Trnava
od pramene po Kejtovský potok, vodní útvar podzemních vod: 65200 Krystalinikum v povodí Sázavy,
orientační souřadnice: X: 1111924, Y: 714362;
základní údaje o množství vod, se kterými má být povoleno nakládat:
-

objem akumulované (vzduté) vody při provozní hladině:

13,822 tis. m3

-

plocha při provozní hladině:

11,850 tis. m2

-

kóta provozní hladiny akumulované (vzduté) vody:

521, 00 m n. m. Bpv.

-

objem akumulované (vzduté) vody při maximální hladině:

33,150 tis. m3

-

plocha při maximální hladině:

16,022 tis. m2

-

kóta maximální hladiny akumulované (vzduté) vody:

522, 40 m n. m. Bpv.

-

délka vzdutí při maximální hladině:

306 m
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II. Stanoví povinnosti a podmínky pro nakládání s vodami:
1. Při provozování vodního díla nesmí být překračována povolená provozní hladina, tato bude nejdéle
do závěrečné kontrolní prohlídky stavby na vodním díle vhodným způsobem vyznačena.
2. Vodoprávní úřad stanovuje podle § 36 odst. 2 vodního zákona minimální zůstatkový průtok v místě
pod vodním dílem - Q330d 30,0 l/s. V případě nižšího přítoku, bude odtok odpovídat přítoku.
3. Minimální zůstatkový průtok bude zajištěn nejpozději do závěrečné kontrolní prohlídky stavby
výřezem v dlužové stěně požeráku o velikosti 500x110 mm. Pro umožnění kontroly bude dluž se
shodným výřezem umístěna i ve vývařišti.
4. Doba povoleného nakládání s vodami: na dobu trvání vodního díla.
III. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
schvaluje stavební záměr
na stavbu:
VODNÍ NÁDRŽ DOBROSLAVA A ČÁST POLNÍ CESTY HC08 V K.Ú. TĚCHOBUZ
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 992 (ostatní plocha), parc. č. 1050 (ostatní plocha), parc. č. 1051
(trvalý travní porost), parc. č. 1127 (ostatní plocha), parc. č. 1128 (trvalý travní porost), parc. č. 1145/2
(trvalý travní porost), parc. č. 1146 (ostatní plocha), parc. č. 1378 (ostatní plocha), parc. č. 1392/1 (vodní
plocha), parc. č. 1409 (ostatní plocha), parc. č. 1417 (ostatní plocha), parc. č. 1418 (ostatní plocha), parc.
č. 1419 (ostatní plocha) v katastrálním území Těchobuz.
průtočná malá vodní nádrž napájená vodním tokem Barborka, IDVT 10273559 a jeho pravostranným
přítokem IDVT 10249982, Č.H.P.: 1-09-02-0410-0-00, vodní útvar: DVL_0380 Trnava od pramene po
Kejtovský potok, vodní útvar podzemních vod: 65200 Krystalinikum v povodí Sázavy, orientační
souřadnice: X: 1111924, Y: 714362;
Účel stavby: vzdouvání a akumulace vody, zpřístupnění pozemků
Popis stavby:
Předmětem realizace je stavba opatření navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú.
Těchobuz, a to MVN a hlavní polní cesty s doprovodnými objekty. Stavba se nachází v extravilánu obce
Těchobuz. Nachází se na pozemcích vedených jako vodní plochy, trvalé travní porosty a ostatní plochy
(ostatní komunikace). Pozemky určené ke stavbě jsou ve vlastnictví obce Těchobuz. Lokalitou protéká
vodní tok Barborka a prochází tudy účelová komunikace (polní cesta). Křížení Barborky a polní cesty
bude řešeno mostním propustkem.
- SO - 01 Vodní nádrž
V průběhu stavby dojde k vyhloubení zdrže malé vodní nádrže a provedení zemní sypané hráze (jedná se
o hlavní a boční hráz). Dle provedeného hydrogeologického a geotechnického průzkumu je materiál na
hráz z velké části vhodný, bude však nutno založení na nepropustné podloží. Návodní strana hráze bude
vysvahována do sklonu 1:2,5 a stabilizována kamenným záhozem na štěrkopískový podsyp, vzdušná
strany bude svahována do sklonu 1:4-1:7 u hlavní hráze a 1:1,5 u hráze boční. Malá vodní nádrž bude
osazena manipulačním objektem skládajícím se z polootevřeného požeráku se dvěma dlužovými stěnami
a odtokovým potrubím PP DN 600 s příslušným obetonováním, doplněným o vtokový objekt a vývařiště.
Pro zajištění bezpečnosti vodního díla bude v levém zavázání hráze umístěn lichoběžníkový bezpečnostní
přeliv. Ten je dimenzován na bezpečné převedení průtoku Q20, při vyšších průtocích dojde k přelití
koruny hráze. Koruna hlavní hráze je řešena jako nouzový přeliv (koruna boční hráze je o 300mm
vyvýšena) o délce 60m. Koruna hráze bude určena pro občasné přejezdy, před hlavním bezpečnostním
přelivem bude provedeno rozšíření sloužící jako obratiště. Součástí vodní nádrže bude zemní
nevypustitelná tůň o ploše 90 m2 umístěná pod tělesem hráze. Tůň není vodním dílem.
- SO - 02 Polní cesta
Polní cesta v kategorii P5,0/30 (šíře 4,0m s 2x 0,5m krajnicemi) v délce 1143 m bude vytyčena, dojde k
odstranění části povrchu v rekonstruovaném úseku a k vyhloubení kufru v místě novostavby a následně k
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pokládce jednotlivých konstrukčních vrstev. Sklon povrchu bude jednostranný 3%. Nejedná se o vodní
dílo.
- SO - 03 Cestní Příkop
Odvodnění komunikace bude zajištěno podélným příkopem, jež mimo jiné slouží i k zachycení a
bezeškodnému odvedení přívalových srážek mimo zastavěné území obce. Nejedná se o vodní dílo.
- SO - 04 Výsadba dřevin
Součástí projektu je i náhradní výsadba doprovodné zeleně podél polní cesty a na vzdušné straně hráze.
Nejedná se o vodní dílo.
Podrobný popis je uveden v projektové dokumentaci
IV. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1. Stavba bude umístěna v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Vítězslavem Pavlem,
Táborská 1810, 393 01 Pelhřimov, ČKAIT: 1400577, viz ověřená příloha Celková situace.
V. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Vítězslav Pavel –
autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství a autorizovaný
technik pro dopravní stavby, specializace nekolejová doprava (ČKAIT 1400577); případné změny
nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavba bude provedena dodavatelsky, stavebník sdělí vodoprávnímu úřadu min 14 dnů před
započetím stavebních prací obchodní jméno dodavatelské firmy.
3. Před zahájením stavby bude stavba vytýčena.
4. Vodoprávnímu úřadu budou oznámeny tyto fáze stavby pro provedení kontrolní prohlídky:
• po vytýčení stavby v terénu před zahájením stavby
• v průběhu stavby hráze
5. K uvedenému vodnímu dílu bude zpracován manipulační řád (MŘ) v souladu s vyhláškou č.
216/2011 Sb., o náležitostech MŘ a PŘ vodních děl. MŘ bude před uvedením vodního díla do
užívání projednám se správcem vodního toku a předložen vodoprávnímu úřadu.
6. Při provádění stavby zajistí stavebník dodržení následujících požadavků dotčených orgánů, správců
sítí, případně dalších dotčených subjektů:
a) Závazné koordinované stanovisko Městského úřadu Pacov včetně závazného stanoviska úřadu
územního plánování a silničního správního úřadu zn..: MP/11357/2019 ze dne 14.11.2019
- orgán veřejné správy odpadového hospodářství
• Po dokončení stavby požadujeme předložit ke kontrole doklady vztahující se k nakládání
s odpady vzniklými při provádění stavby. Tato podmínka není vázána na vydání
kolaudačního rozhodnutí, souhlasu či jiného opatření stavebního úřadu.
- orgán ochrany přírody a krajiny
• Před započetím prací zajistí investor aktuální zpracování přírodovědného

•

-

průzkumu lokality; výsledky tohoto průzkumu budou zohledněny při realizaci
akce v souladu se zákonem, návrh případných opatření bude před zahájením
stavby projednán s orgánem ochrany přírody a krajiny.

Zahájení zemních prací nebude spadat do hlavního období rozmnožování živočichů tj. od
1. dubna do 31. července.
• Pro zajištění stabilizace litorálních porostů je třeba čerstvě napuštěnou nádrž alespoň dva
roky udržovat bez ryb nebo s minimální obsádkou neničící vodní a mokřadní vegetaci,
případný chov ryb v dalších letech bude pouze extenzivní, bez hnojení a krmení ryb.
orgán ochrany zemědělského půdního fondu
• Skrývka kulturních vrstev půdy z trvale odnímaných pozemků: Žadatel je povinen zajistit
provedení skrývky kulturních vrstev půdy z části trvale odnímané plochy 7247 m2
v mocnosti 10 cm o celkovém objemu 724,7 m3 dle předběžné bilance skrývky.
• Schválený plán využití kulturních vrstev půdy: Skrývka kulturních vrstev půdy z trvale
odnímaných ploch o objemu 724,7 m3 bude využita na ohumusování koruny hráze,
vzdušného svahu hráze a břehových částí nádrže a tůně. Do doby použití budou kulturní
vrstvy půdy ukládány na složišti (deponii) na pozemcích dle KN p.č. 1128 a p.č. 1146
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v k.ú. Těchobuz (příloha č. 1). Žadatel je povinen zajistit ochranu uložených kulturních
vrstev půdy před znehodnocením, ztrátami, zcizením a ošetření deponie proti zaplevelení.
• Žadatel je povinen vést protokol (pracovní deník) o činnostech souvisejících
přemístěním a rozprostřením vytěžených zemin a sedimentu. V protokolu uvádí všechny
skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání těchto
zemin. Na vyžádání předloží protokol (pracovní deník) orgánu ochrany zemědělského
půdního fondu k posouzení plnění podmínek souhlasu.
• Žadatel je povinen zajistit, aby nedošlo k umísťování výkopových zemin nebo skládek
materiálu na pozemky, náležející do zemědělského půdního fondu, které nejsou
předmětem tohoto souhlasu k trvalému odnětí půdy.
• Při provádění stavebních prací nesmí dojít ve smyslu § 3 zákona o ochraně ZPF
k poškození příznivých fyzikálních, chemických a biologických vlastností půdy. Žadatel
musí podle §8 zákona o ochraně ZPF učinit taková opatření, aby zabránili úniku pevných,
kapalných a plynných látek, protože tyto látky poškozují zemědělský půdní fond a jeho
vegetační kryt.
- orgán státní správy lesů
• Dopravu materiálu na stavbu a ze stavby provádět tak, aby na lesních porostech
nedocházelo ke škodám.
• V případě úniku ropných látek učinit okamžitá opatření k zabránění poškození lesa a
přírodního prostředí.
• Na přilehlé lesní pozemky přímo nedotčené stavbou nebude ani na přechodnou dobu
ukládán žádný stavební, výkopový či jiný materiál.
• Pokud dojde k zasypání stromů výkopkem, bude tato zemina odstraněna od kmenů ručně,
aby nedošlo k jejich poškození.
• V souvislosti se stavbou nebude požadováno kácení lesních dřevin.
b) Stanovisko správce vodního toku - Lesy České republiky, s. p.: č.j: LCR954/003972/2019 ze
dne 24.10.2019
• Při provádění stavebních prací musí být vhodným technickým opatřením zabráněno
zanesení koryta toku smyvem nebo nahrnutím materiálu a znečištění vody závadnými
látkami.
• Provoz na vodních dílech se bude řídit zpracovaným a schváleným manipulačním řádem.
c) Stanovisko správce povodí - Povodí Vltavy, státní podnik zn.: PVL-4/2020/240-Ka PVL17197/2019/SP ze dne 2.1.2020
• Stavba bude provedena v souladu s ČSN 752410 – Malé vodní nádrže.
• Stavební činností nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod. Na stavbě
budou prostředky pro likvidaci případné havárie.
• Po dobu stavebních prací bude zajištěno neškodné převedení povrchových vod
protékajících místem stavby. Dále je nutné vhodným technickým opatřením zabránit
zanesení vodního toku pod nádrží.
• Vytěžený materiál nebude ukládán v místech, kde může zhoršovat jakost povrchových a
podzemních vod, v blízkosti vodních toků či v místě soustředěného povrchového odtoku.
Zářezy v rostlém terénu, násypy zeminy apod. budou zajištěny takovým způsobem, aby
zde nedocházelo k erozivním účinkům vody.
• Při odvodu zachycených srážkových vod z cesty je třeba v maximální míře využívat
přirozeného vsaku. Odvodnění musí být provedeno tak, aby nedocházelo ke škodách na
přilehlých pozemcích ani recipientu.
7. Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených ve vyjádření o existenci sítě elektronických
komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací společnosti CETIN
a.s., pod č. j. 809509/19 ze dne 12.12.2019, která tvoří nedílnou součást projektové dokumentace
8. Stavba bude dokončena nejpozději do 31. 12. 2022.
9. V případě, že stavba nebude ve stanoveném termínu dokončena, požádá stavebník o prodloužení
lhůty výstavby včetně zdůvodnění navrženého termínu a to nejpozději jeden měsíc před uplynutím
dané lhůty.
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VI. Podle § 61 odst. 5 vodního zákona a na základě posudku pro zařazení vodního díla rozhoduje o
povinnosti zajistit na vodním díle technickobezpečnostní dohled (TBD) a o zařazení uvedeného
vodního díla do IV. kategorie technickobezpečnostního dohledu (TBD).
Technickobezpečnostní dohled (dále jen TBD) bude prováděn podle ustanovení vyhl. č. 471/2001 Sb., ve
znění pozdějších předpisů. Za plnění TBD vodního díla je odpovědný vlastník vodního díla.
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024, 130 00 Praha 3
Obec Těchobuz, Těchobuz 60, 395 01 Pacov
CETIN a.s., Českomoravská 2510, 190 00 Praha 9
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106, 500 08 Hradec Králové 8
Odůvodnění:
Dne 9.12.2020 podal žadatel žádost o nakládání s vodami a žádost o vydání společného povolení.
Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.
K žádosti byly doloženy veškeré povinné doklady, a to:
- souhlas vlastníka dotčených pozemků se stavbou;
- projektová dokumentace, kterou vypracoval Ing. Vítězslav Pavel – autorizovaný inženýr pro
stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství a autorizovaný technik pro dopravní
stavby, specializace nekolejová doprava (ČKAIT 1400577);
-

závazné koordinované stanovisko Městského úřadu Pacov včetně závazného stanoviska úřadu
územního plánování zn..: MP/11357/2019 ze dne 14.11.2019;
stanovisko správce vodního toku - Lesy České republiky, s. p.: č.j: LCR954/003972/2019 ze dne
24.10.2019;
stanovisko správce povodí - Povodí Vltavy, státní podnik zn.: PVL-4/2020/240-Ka PVL17197/2019/SP ze dne 2.1.2020;
vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě
elektronických komunikací společnosti CETIN a.s., pod č. j. 809509/19 ze dne 12.12.2019;
rozhodnutí silničního správního úřadu o povolení zřízení sjezdu č.j.: MP/01896/2021/OD/Pa ze
dne 11. 2. 2021;
posudek o potřebě, návrhu podmínek k provádění TBD a k zařazení vodního díla.

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení o povolení k nakládání s vodami a současně společného řízení
známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2
stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v
území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od
doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná
stanoviska.
Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými
orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním
zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se
schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.
Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Vodoprávní úřad v průběhu
řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.
Vodoprávní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nebude mít za následek
nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.
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Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů
ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat podle § 81 odst. (1) správního řádu do 15-ti dnů ode dne jeho
oznámení podle § 83 odst. (3) téhož zákona ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina podáním u zdejšího
správního orgánu. Datum oznámení je shodné s datem řádného či náhradního doručení dle § 20 a § 21
správního řádu. Odvolání má odkladný účinek.
Odvolat se lze pouze proti výrokové části rozhodnutí v souladu s § 82 správního řádu. Odvolání se
podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý
účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán
na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho
vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis písemného
vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci, stejnopis písemného vyhotovení
společného povolení opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu,
pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu
úřadu příslušnému k povolení stavby.
Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotovení
ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další
vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je
povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej
tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou
označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena,
dokud rozhodnutí nenabude právní moci.
Stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí.

Ing. Otakar Pejša
vedoucí odboru ŽP a PP MěÚ Pacov

Jelikož se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, doručuje se toto rozhodnutí v souladu
s ustanovením § 144 správního řádu veřejnou vyhláškou. Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po
dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Pacov a obecního úřadu Těchobuz. Rozhodnutí
bude zveřejněno též způsobem umožňující dálkový přístup. Patnáctý den po vyvěšení na úřední
desce MěÚ Pacov je dnem doručení.

Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.
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Obdrží:
účastníci řízení dle §27 odst.1 správního řádu a §94k písm. a) stavebního zákona: stavebník doručováno jednotlivě:
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov
účastníci řízení dle §27 odst.1 správního řádu a §94k písm. c,d) stavebního zákona: vlastníci pozemků
přímo dotčených stavbou, správci sítí - doručováno jednotlivě:
Obec Těchobuz, IDDS: t5tbj4h
sídlo: Těchobuz č.p. 60, 395 01 Pacov
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn
sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8
účastníci řízení dle § 27 odst. 3 správního řádu a §94k písm. e) stavebního zákona: osoby, jejichž
vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo
stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno - v souladu s §94u odst. 4 stavebního
zákona jsou identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí doručováno veřejnou vyhláškou:
parc. č. 42/1, 42/2, 42/3, 49/2, 52/2, 52/3, 68/1, 101, 103, 104, 821, 843/1, 844, 845, 849, 943/1, 948/2,
987, 988, 990, 991, 993, 994, 995, 996, 996, 997, 998, 999, 1000, 1022, 1024, 1025, 1027, 1028, 1029,
1030, 1031, 1046/1, 1046/1, 1046/2, 1046/2, 1047, 1049, 1052/1, 1053, 1054, 1055, 1057, 1058, 1059,
1083, 1085, 1087, 1089, 1090, 1091, 1092, 1092, 1114, 1115, 1118, 1120, 1121, 1123, 1124, 1125, 1126,
1145/1, 1366, 1407 v katastrálním území Těchobuz.
dotčené orgány– doručováno jednotlivě:
Městský úřad Pacov, odbor životního prostředí a památkové péče,
sídlo: náměstí Svobody č.p. 1, 395 01 Pacov
Městský úřad Pacov, odbor výstavby - úřad územního plánování,
sídlo: nám. Svobody č.p. 320, 395 01 Pacov
Městský úřad Pacov, odbor dopravy,
sídlo: nám. Svobody č.p. 1, 395 01 Pacov
Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina, Územní odbor Pelhřimov, Dopravní inspektorát, IDDS:
x9nhptc
sídlo: Pražská č.p. 1738, 393 01 Pelhřimov
na vědomí:
Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf
sídlo: Holečkova č.p. 3178/8, 150 00 Praha 5-Smíchov
k vyvěšení na úřední desku se žádostí o vyvěšení na dobu 15 dnů:
Městský úřad Pacov, nám. Svobody č.p. 320, 395 01 Pacov
Obecní úřad Těchobuz, IDDS: t5tbj4h, Těchobuz č.p. 60, 395 01 Pacov

